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LIST DZIEWIĄTY.
a Puław 24 Kwietnia 1754
w e Czwartek.

J u ż tedy od tygodnia iestem. u dworu i dobrze
mi się powodzi, chociaż mi iakoś smutno. Wuy
Dobrodziey przyiechał po mnie w pierwszych
dniach Kwietnia. Oy! serdeczniem też płaka
ła wyieźdzaiąc ze L w o w a b y łb y mądry kto
by był zgadł, żem sobie tak życzyła bydź u
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dworu. Ale bo też kochana Matka iakz się że
gnała zem ną? Jak mnie błogosławiła, napomi
nała: „E lżbietko! m ów iła, bądź nabożna, pra
c o w i t a , potulna, skrom na, grzeczna z Fanna„m i z tobą będącemi, ale bez źadney poufało„ści; pamiętay żeś uboga, i nie zadzieray nosa;
„pam iętay żeś szlachcianka, i nie bądź podła;
„z dworskiem i nie wdaway się wcale; nie do„puść się niczego złego, i na każdy moment
„m yśl sobie, że los twoiey M atki i rodzeństwa,
„od twego postępowania zależy. A żeś ieszcze
„dziew ucha młoda i swoią głow ą nie zaiecha„łabyś daleko, słuchay starszych, iakicb nad so„ b ą mieć będziesz, słuchay W uia D obrodzieia,
„ i wzyway Boskiey p o m o cy ;.ia tu codziennie
„m odlić się będę, żeby cię Duch Święty pro„ wadził i oświecał, żeby ci się wszystko we„dług tego pow odziło, iak M atka cię kocha i
„błogosław i!” W m oiey książce do pacierza
zapisałam sobie te słowa kochaney M atki, ie
szcze ie teraz słyszę; a powiedziawszy ich, po
całowała mnie serdecznie w czoło; nie przy
trafiło m i się to szczęście iakźe w Topolowce,
kiedym z klasztoru do domu wróciła; dotąd
też myiąc tw arz, omiiam zawsże to mieysce,
żeby nie zatrzeć tego świętego śladu. A! że-

byś wiedziała, droga Urszulkti, iak Wuia zakli
nała żeby mnie pilnował i łaiał! Zanosiłam się
prawie od płaczu; strofował mnie zaraz leszcze
na mieyscu Wuiaszek, że faworów fortuny sza
nować nie umiem, ale cóż? kiedy mnie było
niezmiernie żal Matki, Siustry, Ciotki, wszyst
kich. W drodze iednak odmiana, myśl że ty
le dziwnych rzeczy obaczę, psikusy które na
każdym noclegu i popasie Wuiaszek żydom i
'źydziakom wyrządzał, i dyktoryiki iego bardzo
zabawne uspokoiły mnie nieco. Co on mi też o
całym rodzie Xiąźąt Czartoryskich nagadał? Za
pomniałam iuż połowy, ale com spamiętała to
ci napiszę, żebyś i ty wiedziała u iakich ia Panów
jestem.' Bydż; przy ich dworze prawie równy
.zaszczyt iak bydż przy dworze Królewskim. Nie
zmiernie są dawni, pochodzą od Jagiełłów, któ
rzy i w Litwie i w Polsce kilka set lat panowali,
i coraz się pomnaża ich znaczenie i maiątek. Wiele blasku.im.nadała, Matka dzisieyszego Xięcia
Woiewody, Morsztynówna z domu, Pani bardzo
piękna i roZumna; ale co bogactw to naywięcey
im przyniosła Xięźna Pani; ona złączyła w so
bie trzy maiątki, po Matce Lnbomirskiey z domu,
po Oycu ostatnim z Sieniawskich, i nareszcie
po pićrwszym mężu Dónhofie. Wkrótce też po
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owdowieniu swoiem w ielu miała znakomitych
zalotników; Xiąźe W da dobrze fałdów przysiedzieć musial nim iey dostał, poiedytikował się
dla niey i wielkie dziwy wyprawiał. Ale nic
się nie dziwię., źe ona sobie iego z pomiędzy
Wszystkich w ybrała, chociaż miała bogatszych,
bo on ią kochał bardzo, i iakiż to Pan? Takie
m a znaczenie w kraiu, taką powagę i miłość u lu
dzi, źe przynaym niey czwarta część nasze'y Szla
chty iest na lego zawołanie; gdyby tylko był
chsiał, dawno byłby Królem, inaypew niey, źe
dobrym. On pomimo obszernych w Litwie i w Ko
ronie włości, taki iest rządny i gospodarny, że
niemal, sam wszystkiem się trudni; a chociaż wie
le świadczy i czyni, suto źyie, przecież nie traci,
ale przysparza maiątku. Xiąźe W da nie iedynak,
ma i brata i siostrę. Wuiaszek mi także bar
dzo wiele o ty m bracie m ów ił.' Na imię m u
M ichał, iest Wielkim Kanclerzem Litewskim,
i ma w ielką głowę. Wuiaszek powiada, że la 
bo nie u niego służy, przecież mimowolnie
tak go szanuie iak samego Xięcia Fana. Ma on
mieć oko niezmiernie bystre,' iak spoyrzy, zdaię
się, źe wskroś przenika człowieka, od razu go po
zna i z duszą i z ciałem, a taką ma osobliwą
pamięć, źe więcey niź stu tysięcy Szlachty parnię-
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łyby gdyby ich kto z; gustem p rzy stro il i ozdobił? Ale yvi$eey jeszcze od piękności po*
łożenia zaięła mnie okazałość d w o ru ; o moia
U rszulku! to zawsze luda jakżeby na iarmarku,. aw ystroieni' iak gdyby na odpust. Co Oficyalistów , co dw orzan, co ■lib ę ry i,. haydukow ,
kozaków , laufrów , Bóg w ie' iak ich tani zowią, a wszyscy suto przybrani w barwie Xiąźąt Czartoryskich, zielona z czerwonęfii ^sza
m erow ana srebrem. Co k o ni, powozów ,. .żoł
n ierzy! bo ,Xiąźe Pan ma swoię nadworną, pie
chotę węgierską; doprawdy n ie w ie m ia k tam
iuź bydz może dw orniey Lsuciey u Króla.
D o tęgo ieszcze po świętach W ielkanocnych,
której’Xięstwo . tu przebyli,...w iele .zostało zna
kom itych gości- Goście tu bywać ra d z i, . Xięstwo oboie tacy gościnni; iak kto zaiedzię do
Puław,, to m u ■się, iuź wyiechąć nie chęe., Nazaiutrz rano po naszem przybyciu, W uy m nie
zaprowadził do Xięźney Pani; weszliśmy do
pałacu, przeszłam przez kilka wspaniałych po
koi, a w dyróch pierwszych liberya stała rzę
dam i; gdzieś się podziało zuęhowactwo moie,
m iałam się nic .nie b a ć , a drżałam iak listek i
myślałam że padnę, gdym iuź* weszła do Xiężney Pani pokoiu. Haftowała w krośnach, na
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owdowieniu swoiem w ielu miała* znale orni tych
zalotników} Xiąże W da dobrze fałdów przysiedzieć musiał nim iey dostał, poiedynkował się
dla niey i wielkie dziwy wyprawiał. Ale nic
się nie dziwię., źe ona sobie iego z pomiędzy
Wszystkich w ybrała, chociaż miała bogatszych,
bo on lą kochał bardzo, iia k iż to Pan? Takie
m a znaczenie w kraiu, taką powagę i miłość u ludzi, źe przynaym niey czwarta część naszey Szla
chty iest na iego zawołanie} gdyby tylko był
chtsiał, dawno byłby Królem, inaypew niey, że
dobrym . On pomimo obszernych w Litwie i w Ko
ronie Włości, taki iest rząd n y i gospodarny, że
niemal, sam wszystkiem się trudni} a chociaż wie
le świadczy i czyni, suto żyie, przecież nie traci,
ale przysparza m aiątku. Xiąźe W da nie iedynak,
ma i brata i siostrę. W uiaszek mi także bar
dzo wiele o ty m bracie m ówił. Na imię m u
M ichał, iest W ielkim Kanclerzem Litew skim ,
i ma .wielką głowę. W uiaszek powiada, że lu
bo nie u niego słu ży , przecież mimowolnie
tak go szanuie iak samego Xięcia Pana. Ma on
mieć oko niezm iernie bystre,' iak spoyrzy, zdaię
się, źe wskroś pnzenika człowieka, od razu go pó
źna i z duszą i z c ia łe m , a taką ma osobliwą
pamięć, źe więcey niż stu tysięcy Szlachty parnię-
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ta postawę, związki, nazwisko, sposób myśle
nia, i zawsze stosownie z każdym z nich się
rozmówi. >Xiąźe Kanclerz ma żonę i miał cór
kę; tę wydał był za Jerzego Fleminga synowca
Ministra nieboszczyka Króla; ale ta Pani w kwie
cie wieka pięć lat tema umarła na ospę; zo
stawiła iedynaczkę córkę Izabelę; chowa się
przy Babce Xiężnie Kanclerzynie; Wuiaszek ią
widział kilka razy; ma to bydz dzieoie wiel
kich nadziei, ńad wszelki wyraz dowcipne i
przyiemne. Siostra zaś Xięcia Woiewody po
szła za mąż z miłości za Poniatowskiego czło
wieka szczególnego; Karol XII. Król Szwedzki
bardzo go lu b ił, ale maiątku, nie miał żadne
go, i ród iego nie osobliwszy. Szkoda, że moia głowa i pamięć choć w dziesiątey części nie
taka iak u Xięcia Kanclerza, prawiłabym ci do
wieczora, o tem có mi Wuiaszek w czasie po
dróży naszey ze Lwowa do Puław powiedział;
ale kiedy móy rozum nie z naywiększych, mu
sisz na tem przestać, a teraz ci będę o moim
przyieździe, o Puławach, o dworze i o Xięźnie
mówić. Po czterech popasach i trzech nocle
gach, stanęliśmy tu wczora tydzień minął; dro
ga iak na wiosnę była niegodziwa, więźłiśmy
po kilka razy i w dziurawych mostach zapa-
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dały nam często konie, ale przecież nie dozna-,
liśm y żadnego szwanku; ruszaiąc z każdego no
clegu i popasu, W uy śpiewał grubym, głosem ,
a ia za'nim cieniuteńkim: Kto się w opiekę poda
P a n u sw em u! .C óż więc złego stać nam się
m ogło? Przyiechaliśm y tu po obiedzie, pogo
da była śliczna', i niezmiernie mi się podoba
ły Puławy.
W isła, k tórą wtedy pierwszy raz
zobaczyłam, płynie poważnie i szeroko; to rże-ka wspaniała; nierównie iest .większa od Dnie
pru i Bohu, a Potlew co pod Lwowem płynie,
to iak strum yk przy niey. ;^Po prawym iey
brzegu ciągnie się pasmo, gbt", i na iedney
z nich iest pałac bardzo okazały; odnoga czyli
łacha od W isły płynie niedaleko; ogród: nie
osobliwszy, iużem widziała pięknieysze; koło
pałacu na górze iest kilka ulic lipowych, a daley sady i dziczyzna dosyć'"sm utna, św ierki,
sosny, iałowce. Oboie Xięstwo nie kochaią się
zbytecznie w ogrodach, ale ia chociaż prostą
dziewczyną iestem , przecież w idzę, że gdyby
tylko kto chciał i um iał, prześliczne rzeczy
m ógłby tu porobić.
M oźeć w samym rodzie
X iąźąt Czartoryskich ziawi się kiedy takowa
osoba; godne tego ziawiska Puławy, bo iuź sa
me z siebie maią wdzięków wiele; czemźe by-
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działa: „A ty moi a panienko, słuohay Jeymości we wszystkiem, a spodziewam się, że ci. u
mnie dobrze będzie.’’ Chciałam iey paść da
nóg, lecz niepozwoliła. Podała mi rękę do po*
całowania, ieszczem tak piękney nigdy nie. wi
działa. Już w tenczas daleko mńiey się bałamtl
ale przecież o Matce nic mówić nie,mogłam,
i pomimo1całey usilności, ukośnych; i groźnych
spoyrzeń Wuiaszka,. łzy puściły, się z moich o*
czów. „Cóż ci to? Edźbietko, spytała się Xiężna Pani,- może ci żal rodzicielskiego domul"i
Nie mogłam nic odpowiedzieć? 'dla! wielkiego
płaczu; byłabym chciała żeby. Wuiaszek był có
zaczął o Matce; ale on nie mówił i słowa, tyl
ko się kłaniał ile razy Xięźna spoyrzała na nie
go. „"Dobra iakaś dziewczyna 1” wyrzekła ieszcze ta kochana Pani, i kazała mi póyść za
Ochmistrzynią. Poszłam do oficyny niedalekoi
pałacu będącey; tam panny dworskie mieszkaią,
są duże dwie izhy, w iedney sypialnia, w dru
gie/ na robotę. ‘ Gdym weszła., wszystkie cie
kawie na mnie patrzyły, osobliwie też na móy
ubiór; szturchały się w bok, szeptały sobie do
ucha, śmiały się nawet, i przyznam ci się, ko
chana Urszulku, że iuź łzy były niedaleko.
P ora towała mnie Ochmistrzyni, wzięła mnie za
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małym stoliczku niedaleko stoiącym, leżała o*
tw arta ‘książka do pacierza i bardzo piękne pa
ciorki do. Różańca.' Xiężna Pani nie bardzo
ieszcze sta ra , niskiego w zrostu, otyła, ale po
ważna i w spaniałe/ miny iakby Królowa, a
przytem łagodna iak Anioł. Po wielkich uklonach i długich komplimentaeh Wuiaszkaz których tylko dosłyszałam słowa Wasza Mość
i sitbriftósya spytała mi się: „jak : ći ńa im ię?”
'„E lżbieta, odpowiedziałam,— j,Efźbietd, powtó
r z y ła ‘, f,a to drużba moi^y córki! A wiele lat
masz kochanko?” — „Na szesnasty.” —-„Cóż też
przecie umiesz ? ” — „ Czytać, pisać, trochę tAchowść',' prząść len i wełnę, szyj! i różne kiasztorne ' robotki. — „A haftować umiesz? ” —
„Umiem, -nawet kratkowo*i knopfsztyćhem.” —
„A Katechizm ?” —1Na to Wuiaszek kłaniaiąc
się do samey ziemi powiedział: „Umie go
Móścia Xięźno i- dobrze, bo ma zaszczyt bydź
bratanką P rzew ielebne/ Przeoryszy Panien Dominikanek we L w ow ie.’’ — :Xięźna Pani zda
wała się bydz temu radaj przyszła Ochmi
strzyni Panien dworskich, niewiasta iuż w wie
ku będąca, kazała ićy mieć o mnie szczególne
staranie, mówiąc, żem iey się bardzo pódobała. Obróciwszy się potem do mnie tak pow’ie-
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też; codzień odmawiam póboźnię. -^- Jest nas tu.'
panien kilkanaście starych', m łodych, młodszey
odemnie niemasz, i. serce' moie do żadneyie»
szcze nie przystało. Wstaiemy ran o , prawie
codzień słuchamy Mszy w pałacu, iest tam bar
dzo piękna kaplica, bo co Kościoła, niemasz
wcale w Puławach^ wieś to licha i zle zabu
dowana , ieden pałac tylko się świeci. Odma
wiamy także codziennie Różaniec, towarzysze-'
m y czasem Xiężnie Pani na przechadzkę, i robiemy różne roboty. Zastałam rozpoczęty cały
apparat kościelny, ornaty, kapę; na różow ym
axamicie haftuią panny liście zielone, i różne
kwiaty złotem i jedwabiami. Xiężna Pani od
nawiać każę z.gruntu Kościoł w pobliskiey w io
sce w Końskiey w oli, i iuż parę lat iak sartiemi ozdobami kościelnemi i Ona i iey panny za
jęte. Zaraz pierwsżego dnia zasadziła i mnie
Ochmistrzyni do krosien, starałam się robić iak
naylepiey. Xięźna P a n i. codzień do nas choć
na pół godziny - przychodzi, i roboty Ogląda.
Bardzo iey się móy ścieg podobał, a więcey
jeszcze moia pilność, bo i ona wie że dw a ra 
z y czyni kto z ochotą. Właśnie wczóra ' głośno
mnie pochw aliła; inne panny mi zazdroszczą,
i widzę żeby mnie w łyżce wody utopić ehcia-
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rękę, zaprowadziła do drugiey izby', pokazała
mi łóżko, stolik, stołek i skrzynkę, które iuź
od tego czasu moiemi się stały. . Pacholik W uia przyniósł moie m anatki, i rozłożyłam się
z niem i; ilęm dotąd widzieć m ogła, niektóre
tuteysze panny sutszą daleko od moiey maią
garderobę;-niech tam sobie maią, ia im pewno
zazdrościć i nie będę. Niezmierniem szczęśliwa
z łóżka, bo z firankami; zawiesiłam sobie w niem
M atkę Boską i Pana Jezusa co mi Matka i Ciot
k a -d a ły , i tam co rano i co wieczór pacierz
mówię i plączę; a nikt mnie nie widzi. Je
dnak iuź od dwóch dni bardzo mało płaczę,
zaczynam się przyzwyczaiać, czas w ielki! ty
dzień m inął iak tu iestem. Xiężnę.*. Eaniąj codzień widuię, często do mnie przem awia; ale
cóż na: to powiesz?- ieszczem iey nic o Matce
nie m ów iła, ieszcze iey się boię. Te bardzo
wielkie Panie coś dziwnego maią w sobie,
niezm ierny strach wzbudzaią. - Pocżekawsży,
nadzieia w Bogu, źe się ośmielę. Prosiłam Wuiaszka żeby zaczął; ale on poyriada źe łepiey
Czekać aż wpadnę w fawory u Xięźney; iuż
to on widzę i słówka nie- piśnie, boi się nara
z ić , ani wiem kiedy przystąpię do rz e c z y ...
ale Bóg dobry; w Nim ufać trzeba. Koronkę
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życie domowe u Rodziców spodobało. Cóż?
kiedym go tak krótko używała; dawniey, da
wniey, byłam dzieciakiem, wszystko mi było iedno, a iak rozum przyszedł, tak szczęście po
szło.. Ale wie Pan Bóg co robi, on naylepiey
radzi o swoiey czeladzi, mawiała zawsze kocha
na Matka, będzie wszystko dobrze. Przynaymniey się spodziewam, że na mnie skarg nie
będzie, Xięźna Pani nigdy złego słowa na mnie
nie usłyszy ; a niezmiernie iey się wszyscy hoią-, ma tg powagę która pewny strach wzbu
dzali tak przystoi takiey wielkiey Pani. Ja
sobier zupełnie postępuię według nauk Matki;
słucham (ślepo Ochmistrzyni, z Pannami iestem
grzeczna bez poufałości; które mnie proszą, to
ich chętnie robotek iakie umiem uczg. Dwor
skich męszczyzn bardzo mało widuiemy, chy
ba przez okno, w kaplicy, albo w ogrodzie,
kiedy z Ochmistrzynią się przechadzamy. Sto
ły osobne dla kobiet, osobne dla mężczyzn, i
to wielkie szczęście. Powiadaią, że po innych
dworach gdzie iedzą pospołu, nieszczęśliwe
panny więcey się wstydu, aniżeli potraw naiedzą, takie (śmieszki , takie żarty nieprzystoyne. Tu wszystko się odprawia skromnie i przy
zwoicie, Xięźna Pani i Xiądz Kapelan nay-
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ły. W uiaszek powiada, źe to znak wyśmienity,
gdyż widać źe zaozynam wchodzić w Pańskie fa
wory. Dobrzeć by to było z iedney strony;'ale
iednak szkoda, że u dw oru iak widzę pogo
dzić trudno łask Fańskich z przychylnością
dw orzan, ta k by..miło było wszystkich piieć
za sobą. Moźec kiedy przyidszie do tego...'.
D ziw uią się i tu moiey umiejętności, ale prze
cież nie tyle co w Topolów ce; zabawiła mnie
Ochm istrzyni; z razu- przekonaną była że ia
tylko na iedney książce czytać um iem;-od te
go .czasu iak doświadczyła, źe i na złotym oł
tarzu , i na żyw otach świętych i na przysło
wiach Fredry i na Dworzaninie Górnickiego, a
nawet na pisanem równie gładko mi idzie,
z w ielką iest dla mnie ( iak sama Wuiaszkowi
m ów iła) konsyderacyą. Bardzo dobra niewia
sta, a za wszystkie grzechy nie cbciałabym
bydź na iey mieyscu. Wielkać to praw da, źe
w ielki u rząd , wielka niew ola; co ona też ma
kłopotów nieboga! Panny często się swarzą ,
k łó cą , skarżą iedna na drugą. Ona te wszy
stkie sprawy gódzić musi. W idzę, źe prawie
wszędzie to samo się dziele; u dworu iak
W klasztorze, wszędzie się' k łó cą, zazdroszczą
sobie; z tego ęo znam dotąd, naylepiey mi się
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Synowi naszego X ięztw a, Adam a a im ię, od
Dziatka Hetmana Sieniawskiego; niema go te
raz w k ra in , drugi rok tem u iak poiechał za
granicę różne dalekie Królestwa obieźdzac, i
rozum u' od obcych się uczyć; bo mówią źe go
tam daleko wię.cey maią iak u n a s; młodszy
od X ięiney Lubomirskiey,^niedługo ma wrócić
i bardzom go ciekawa.* Przepada za nim dwór
cały, chociaż to m a bydż figlarz i psotnik, iakiem u równego tru d n o ; na wołowey skórze
by nie spisał wszystkich iego konceptów, a iedne wybornieysze i zabawnieysze od drugich;
ale serce ma nieoszacowane, każdemu do niego
-łatwy przystęp, i nikt ieszcze źle na iego pso
tach nie wyszedł. Kiedy kom u figla zrobi, to
go*’ w tróynasób nagradza, a od samego dzie
ciństwa taki m iłosierny i dobroczynny, żeby
duszę gotów ubóstwu oddać. M atka kocha go
niezmiernie i on ią na wzaiem : często bardzo
do niey pisuie, a kiedy list przyidzie, w całym
dworze radość. Właśnie przy mnie była iuź
wiadomość od niego, i zaraz się po całych P u 
ławach rozniesło: :,,źe młody Xiąźe zdrów , źe
był w Rzymie u Papieża: źe Papież z wielką
przyiął go grzecznością, a po audyehcyi oświad
czył, iż z Xiąźąt i z kawalerów z obcych
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mocniey tego pilnuią. Stół obfity i porządny;
codzień^w dnie mięsne barszcz albo polew ka,
mięso wołowe, dobra iarzyna z wędzonką, pie
czeń, piwo, miód, a w dnie świąteczne i wino
i ciasta daią; w postne na rybach nie zbyw a,
i mogę powiedzieć śm iało, źe mi tu. dobrze
będzie, skoro się odtęschnię; co zapewne nie
długo nastąpi- — Xięztwo maią tylko -dwoie
dzieci córkę i syna. Córka,, moia drużba, na
Święty Antoni,' będzie rok, iak poszła ,fca? mąż
za Xięcia Lubomirskiego Strażnika W. Ko.ro.ny;
są tu oboie, widziałam- ią kilka, razy, przyśtoyna Pani, ma nayw ięceyelat dwadzieścia, i
przepysznie się ubie'ra; dziś, .naprzykład, źe to
ieszcze rano, ma Dezabilkę białą z mnóstwem
falban z brabanckich koronek, takąż, samą salo p k ę; we włosy trefione wpięta iglica z drogiemi kamieniami którą trzyma rączka m urzyń
ska; tak właśnie przechadza .się: w tey chwili
z mężem w ogrodzie pod naszemi oknami, za
pewne gdzie poiadą, bo na długiey wstążce
niebieskiey kapelusz słomiany wisi n a ie y ręce,
a w drugiey prześlicznego mopka trzyma.
Chwalą ią wszyscy, źe ma bydź dobroczynna
i uczona. Fowiadaią, źe tak mówi gładko po
francuzku, iak kto inny po polsku nie potrafi.—

169
ciąż ten list bez łada i składa napisany, ‘w iem
iednak, że cię zabaw i, i źe będziesz mu
rada, bo uczciwiej: długi;- ieszcze dłuższy
napisałam do M atki i do Ciotki. W uiaszek ie
dziś weźmie i odeśle za naypierwszą sposobno
ścią. M iłoć mi iest źe przecie choć iego mam
tu ze swoich; bo lubo wszyscy dworscy grze
czni, układni, m ilą się i kłaniaią, przecież nie
lgnie serce do żadnego; iakoś im i wierzyć nie
wielka iest ochota; niewiem sama dla czego,
ale zdaie mi się, źe oni wszyscy nieprawdę
m ów ią; w klasztorze wierzyłam w ielu, w do
mu wszystkim, a tu prawie nikomu. M oże się
to z czasem odm ieni, to w ie m ie d n ak dobrze,
źe źśdney p a n n y , żeby tam ona była naylepsza, ńie będę tak kochać iak ciebie.
LIST DZIESIĄTY.
z Puław, i8« Maia 1754.

W yjeżdżamy ztąd poiutrze, i wielka z tego
powodu zazdrość w sercu Panien dworskich, a w
moietn radość i nadzieia. Przyśzła wiadomość
źe Xiąźe Woiewodzic w tych dniach wraca
do k raiu; będzie iechał na W arszawę, a ponie
waż Xięztwo o milę stamtąd maią włość W ila
nów, oboie um yślili tam naprzeciw niego póie12
2om II. N er X.

168
kraiów przybyw ających, ten mu się osobliwie
podobał.” » Sam <Xiąźe Woiewoda to m i Pan
wspaniały; tyłkom dwa razy go widziała; ale
ieszcze więcey wzbudza boiazni iak sama Xięźna! oy! ani w iem , ani przew iduię, kiedy się
odważę co im o Matce pow iedzieć.... Moia
U rszulku, nie tak tu dobrze pismo idzie iak
w klasztorze, bo wielki hałas; iuź trzeci dzień
nad tym listem dukwię; tyle kobiet, to nieu
stanna gadanina; wreszcie mamy pilną robotę,
dopadkami iedynie pisać mogę, a do tego tyło
bym ci ieszcze miała rzeczy praw ić, że nim
iedną namażę, druga mi z głowy wyleci. By
łam wczora w pałacu, bo Xięstwo ze wszy^
stkiemi gośćmi poiechali w sąsiedztwo na obiad
do Xięstwa Lubomirskich, do Janowca za W i
słę; wspaniałe są bardzo pokoie w pałacu-;' osobliwie iedna sala złota z pięknemi malowa
niam i; ma bydź taka sama gdzieś tam daleko
w Paryżu, w pałacu Królewskim; stołki i ka
napy wyzłacane, okryte są pyszną materyą a«
m arantową ze złotem ; zwierciadeł iest kilka
bardzo w ielkich, a okna wychodzą na ganek,
z którego widok na Wisłę prześliczny; w tey
sali zwyczaynie tańcuią, kiedy się dużo gości
ziedzie, muzyka iest nadworna i huczna. Cho
ciaż
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Mnie co dzień weseley, przyzwyczajam się. Och
mistrzynię iuż prawie tak kocham iak Ciotkę
Przeoryszę, i są tu dwie Panienki, niezmiernie
dobre, z temi naylepiey iestem. Jedna z nich
iedzie z nami. Ta podróż wielce mnie raduie;
naprzód iest dowodem łaski, powtóre sposobno
ścią zwiedzenia kawał kraiu. Będziemy pewnie
w Warszawie; może i Króla i Królowę zobaczę;
tego roku Seym, przyiadą niezawodnie z Dre
zna. Królowey nęybardziey ciekawa iestem, bo
ma bydz' niezmiernie dobra i pobożna, i chociaż
nie piękna, i mąż i'.Wszyscy bardzo ią kochaią.
Żebym ia potrafiła wszystko opisać co widzieć
i słyszeć będę, dopie'ro moie listy byłyby za.
bawne. Byway zdrowa,-kochana Urszulku, Pan
Szatny iedzie także z nami, będziesz więc za
wsze miewała wiadomości odemnie.
LIST JEDENASTY.
z W ila n o w a i. C zerw ca 1754W N ie d z ie lę .

Już blisko dwa tygodnie iak tu jesteśmy,
kochana Urszulku, iuźem widziała nie raz mło
dego Xięcia Woiewodzića, i bardzo mi się spo
dobał. Jużeśmy go tu zastali; Xięźna Pani doieźdźaiąc do Wilanowa, ledwie ze skóry nie wy
skoczyła z niespokoyności; a iak iuź zobaczyła
IŁ*

—

x7o

cLać, żeby go prędzey zobaczyć.' Xięźna Pani
mianowała tych wszystkich którzy z nią maią
jechać, a między Faunami dworskiemi mnie, mnie
samg, raczyła wymienić. Chociaż przy naypię.
knieyszey wiośnie P uław y są teraz prześliczne,
przecież wyiadę z nich bez żalu, bo Wuiaszek
u trzym uie, źe ten wybór iest wielkim dowo
dem łaski; zakazał mi z całą powagą oycowską,
żebym się nie ważyła słowa o Matce teraz po
wiedzieć. „Stoisz na drabinie faworów, powie
dział mi pow ażnie, ale stoisz ieszcze słabo, i
„dopiero na pierwszym szczeblu; łatwo zatem
„niewczesna prośba zrzucićby cię m ogła; milcz
„ więc póki się w tym losie fortunnym nie utwier„dzisz. ” Będę więc milczała ieszctje czas jakiś.
Miałam wiadomości ze Lw ow a, Matka i wszy
scy zdrow i; i Anulka do mnie pisała; prawda,
że duże ieszcze stawia litery, ale mi niezmier
nie były przyiemne. Kochana Matka tak tem u
rada, że ia przy takiey wielkiey i dobrey Pa
ni zostaię, iż zapomina o s o b ie ; rozkazuie że
bym o niey nie wspominała, póki'się dobrze
w umyśle Xiężney nie ugruntuię; boi się, że
bym sobie nie zaszkodziła chcąc iey dopomódz.
Anulka mi pisze, że im smutno bezemnie, ale,
źe się moiem powodzeniem zupełnie pocieszaią.

—
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szfeali nie tchnięte, wszystkie sprzęty stolą tak
iak za nich stały ; Xiąże Woiewoda szanuie te
pamiątki bo dobrym iest Polakiem. Słyszałam,
źe Wilanów weźulie w posagu Xiężna Lubomirska, zapewne i ona i ieydzieci iak ich kiedy
mieć będzie, zarówno będą umiały szanować tak
drogie pamiątki. Szkodaby też było zacierać
ślady tego walecznego Króla; ia go bardzo ko
cham , chociaż wiele ośób mówi, że on lepszy
był na Hetmana, iak na Monarchę; bił się wal
nie, ale Panować nie umiał, nie tylko nad na
rodem} ile' ńawet w domu. Tu iest Murgrabia
bardzo1stary, który go wybornie pamięta, i ró
żne onim i ;ioMaryi Kazimirze żonie iego, rze
czy rozpowiada ^-trtidno uwierzyć żeby człowie
kiem, który tyśiące Turków zwyciężał, iedna
kobieta rządziła. Nasza Ochmistrzyni bardzo
często tego Murgrabiego zaprasza do siebie, iak
sobie trochę miodkiem podochoci, to dużo mó
wi; a ia się ich rozmowom przysłuchuię; nie
zmiernie lubię starych ludzi, którzy o dawnych
rzeczach prawią. Król Sobieski umarł w Wi
lanowie pięćdziesiąt ośm lat temu; z młodu
miał bydź bardzo wspaniały i piękny, ale na
starość niezmiernie się roztył; Królowa tak
że była ładna, cóż z tego kiedy nie dobra.
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Syna, rozpłakała się z wielkiey radości. Rzucił
się Xiąźe oboygu Rodzicom do nóg, a oni go
podnosząc, ściskali serdecznie. Mnie patrząCey z daleka, przypomniało się iak rok temu
witałam się z M atką i z Oycem w Topolówce,
i zapłakałam rzewnie. Cóż to odmian od tego
czasu! Boże! niech cię tó' wszystko chwali!
Drogę odbyliśm y w ybornie, z taką wygodą, z
kucharzam i; aż mi było ż a l, że Wilanów tyl
ko o ośmnaście m il od Puław; aniby zrachować
można liczby poiazdów, bryk, wozów; a z iaki.em uszanowaniem byli? Dziedzice, dzierżaw
cy i karczmarze dla nas; iak nam się wszyscy
kłaniali! i mnie się zdawało żem wielką Panią
została. Część dworu ruszyła prosto do W ar
szawy, dokąd się Xię2two na przyiazd Królestwa
i na Seym w ybieraią, a część tu została. Slicznieć to w tym Wilanowie. Pałac i ogród bardzo
piękny; zbudował go i założył sławny Jan III.; nie
wolnicy Tureccy nosili cegłę, kamienie, materyały
do tey roboty; wspaniała W isła którą wPuławach
polubiłam, i tu płynie niedaleko pałacu; topo
le nadwiślańskie i lipy ręką Króla sadzone, znaczney są wysokości. Pałac zewnątrz i wewnątrz
bardzo piękny; mówią że iest zupełnie w W ło
skim guście; pokoie w których Królestwo mie-
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Saskich i Pułkow nik A rtyleryi Korpnney, Jauclt,
bardzo ś w ia tły i zaćny człow iek, ale Luter, ten
się rozchorow ał, i w przeciągu ośmiomiesięczney choroby, Bóg go natchnął, żeby, pra
w dziw ą W iarę przyiął; nie odrzucił tegonatchnięn ia , użył czasu słabości na wyuczenie się Reli
gii Katolickiey, i w dniu pićrwszyin Maia zrzekł
się dawney W ia ry i przyiął nową z rąk Xiędza
Kapucyna; trzeciego dnia potem z iak naywiększą spokoynością i przy zupełney przytomności
umysłu skonał, niaiąc lat 69. Zostawił żonę nie
pocieszoną, i iedynaczkę córkę, która iuż iest
za mężem, za Konsyliarzem L elew elem .(*) Nie
zmierne dary Kościołom poczynił, między innemi Xięźom Bernardynom dał fundusz na okna
zwierciadlane.—Druga znów znaioma naszey Och
mistrzyni , żona bogatego Warszawskiego’ rzeźnika, powiadała nam przypadek, który iey się.w,
tamten tydzień trafił. Niezmiernie lubi karpia,
i có Piątek, choćby ią to kilkanaście •złotych
kosztować miało , niusi mieć pięknego karpia na
obiad. W tamten tydzień na całych Rybakach
ieden tylko był piękny; targowała go Rzeźniczka, targował go i kucharz Pani M arszałkowey
Bielińskiey, a że Rzeźniczka postąpiła parę zło(*) Był to Dziad uczonego Joachima Lelewela.
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Są tu i ich i dzieci p o rtre ty ; prosiłam żeby mi
pokazali naymłodszego Królew ica, bo iemu iak
m ów ił M u rg rab ia, Król Szwedzki po śmierci
Oyca ofiarował Polską K oronę; ale ponieważ on
m iał dwóch braci starszych, którzy wtenczas sie
dzieli więzieni przez Augusta II. niechciał iey
przyiąć uwaźaiąo to za uchybienie. Lepszego
brata pewnie świat nie widział. Bardzo dobrze
się tu baw ię, moia U rszulku, i codzień iestem
weselsza; Xięźna Pani. wyraz’nie mnie lubić za
czyna; wiele gości bywa; nowjn, ploteczek bez
lik u ; ia na wszystko otwieram i oczy i uszy,
żebym miała na długo co M atce i -Sjpstrze pra
w ić; zupełnie iesteśmy iak na Przedmieściu Warszawskiem, ledwie się stanie co w mieście, my
natychmiast wiemy. Królestwa oboygą spodziewaią się nie żartem ; iuż rozmaite przygotowa
nia ro b ią, czyszczą, ćhędó'żą ulicę, o różne ła
ski prosić zamyślaią. Będzie Seym, będą uczty,
gale; iuż wiele Panów miało się pozieżdźać;
wszystko to wiem od znaiomych nąszey Ochmi
strzyni która rodem iest z Warszawy, i wiele
odbiera odwiedzin, Jedna z nich powiadała wła
śnie wczora zdarzenie bardzo przykładne, któ
re mnsżę i Ciotce Przeoryszy donieść, bo wiem,
Że ią ucieszy. Był w Warszawie Jenerał W oysk
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lała na głos: „Masz Waść szczęście! podkupi
ł a ś mnie wczora, z twoiey łaski nie miałam
„pięknego karpia na stole, czekała cię kara za
„tę' śmiałość, ale kiedy znasz się na rzeczy, i
„wiesz co naylepszego w karpiu, wartaś go ia„dać, i nic ci nie będzie!” Rzeźniczka na te
słowa ochłodła, i ze smakiem dokończyła karpiey głowy; ale powiada, że nie była tak do
brze przyrządzona iak u niey, ;.i, mówi także;
iż wróciwszy szczęśliwie do domu po tym nie
spodzianym honorze,, na trzy Msze do Pana, J e 
zusa do Fary posłała.— Już iabym tam niechciała bydź.yriey skórze podczas tego obiadu, stra
sznie się wielkich Panów boię, chociaż iuź od
Sześciu tygodni codzień na nich patrzę.
Wuiaszek móy bardzo zaięty ; Xiąźe Pan no
we suknie sprawiać sobie każę na przyiazd Kró
lestwa, żeby suto wystąpić; niema iednak dnia,
żeby mnie choć na chwilę nie odwiedził. Za
wsze mi zabrania mówić Xięźnie Pani o Matce,
ia też nic nie mówię, i niebyłoby kiedy; Xięźna bafdzo Synem, gośćmi zaięta. Byway zdro
wa , moia Urszulku. Bodaybyś mnie tak kocha
ła iak ia ciebie.
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tych więcey niśli dawał kucharz', /kupiła rybę
i ziadła.'- Nazaiutrz rano kiedy wnaylepsze kieł
basy uprawiała j przychodzi do ńiey hayduk Pa
ni M arszałkowey Bielińskiey, zrozkazem stawie
nia się W iey pałacu o pierwszey godzinie z po.
łudnia, • W ylękła się strasznie kobieta, bo trze
ba ci w iedzieć, ż e ‘Pan Bieliński iest Marszał
kiem Policyi, rzetelnie swóy urząd sprawuie,
ale bardzo ma bydź surowy, i z nim i z żoną
iego Żarty niebezpieczne. Jednak Rzeźniczka na
stawiwszy dobrą minę, powiedziała haydukowi,
że przyidzie; i ubrawszy się iak mogła naylepiey, poszła o godzinie naznaczoney. Zastaie w
przedpokoiu tego samego hayduka, ten prowa
dzi ią do sali ■iadalney i tam czekać iey każę;
stół był nakryty, liberya się uwiiała, wkrótce
dano w azę, i weszła Pani Marszałkowa z dzie
ćmi i z dworem. 'Rzeźniczka stała w kącię, Pani
Marszałkowa zobaczywszy ią, powiedzif’ : „A
„iesteś tu W aść, siadayźe z nami do stołu!,, i
posadziła ią obok siebie.
Gdy po rybney pole
wce -dano ogromnego karpia, Pani Marszałkowa
kazała naypićrwey Rzeźniczce półmisek podać.
Ona nie tracąc fantazyi wzięła sobie głowę, a
zabieraiąc się do iey obiedzenia, zaczęła od oka.
Ledwie to zobaczyła Pani Marszałkowa, zawo-
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iest w nim dogodność, że okno otworzyć mo
żna, a nikt z przechodzących ani zayrzyć bar
dzo blisko do pokoiu, ani też zagadać może.
Przy pałacu iest ogród pomierny, wiele mi przy
jemności sprawia, bo.się po nim codziennie prze
chadzamy. Nie można w Warszawie tak wy
biegać śmiało na dwór iąk w Puławach albo
w Wilanowie, i ia igszcze , nje widziałam, cąłey
Warszawy, naylepiey się przypatrzyłam tey ulicy na którey mieszkamy; na iey początku są
dwa Kościoły,..,Xięź.y Dominikanów i Święty
Krzyż, a na końcu Statuą Zygmunta III. któ
rą mu Syn Władysław IV pćstawjł; za tą StaT
tuą Jest brama do tey części Warszawy, którą
Starem Miastem zowią i która niedawnemi cza
sy była fortecą; tam Zamek Królewski, Kościół
Farny, Jezuicki i Augustyanów; domów, sklepów, i mieszkańców naywięcey; ale ulice bar
dzo ciasne, sam Rynek nie duży i większą iego połowę zabiera ratusz. Kościół Farny czy.li S. Jana z wierzchu nie iest bardzo osobliwy,
wewnątrz pięknieyszy, bo niezmiernie wielki;
a kapliczek, nagrobków, ołtarzy, napisów ta
kie mnóstwo, źe ledwie napatrzyć się można.
Niedaleko drzwi wchodowych, wisi chorągiew
Turecką, którą waleczny Król Jan pod Wie-
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M óia kochana U rszułku, sprowadziliśmy się
do W arszawy prędzey niż się każdy spodziewał.
Xięźna Strażnikowa Lubomirska 4 Czerwca na
gle zachorowała i powiła có rk ę; natychmiast
dano znać do W ilanow a, Xięźna Pani tu spie
sznie przyiechała, a za nią my wkrótce. Xięźna Pani uszczęśliwiona z w nuki, ale Xiąźe Stra
żnik ma żałować że nie Syna żona mu urodziła. WarszawaT’bardzo mi się spodobała, wię
ksza nierównie ode Lwowa i ma także wiele
pięknych Kościołów i pałaców; bardzo iest ob^
szerna ale nie iednostaynie zabudowana; obok
naywspanialszego pałacu iest lichy dw orek, ohok zamieszkałey ulicy gołe pole, a za tern po
lem Znów domy. Pałac gdzie mieszkamy, i k tó 
r y Xięźna Pani przyniesła Xięciu Woiewodzie
w w ianie, iest na nayznacznieyszey prawie uli
cy, na Krakowskiem przedm ieściu, okazały i ob
szerny ale smutny, osobliwie Panien dworskich
pokóy. Cała iedna strona pałacu wychodzi na
wązką i błotnistą uliczkę, tam na dole iest bar
dzo wiele pokoi; w iednym z nich osłonionym
kratą żelazną,' my mieszkamy; ta przynaymniey
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Królewskich pokoiach, bardzo yvspaniałe; ale
uważałam że nay większy zbytek w porcelanie.
Ogród Królewski którego pospolicie Saskim zow ią, iest dosyć piękny i zupełnie uszykowany
do zabaw w których Król naywięcey smakuie,
bo trzeba ci wiedzieć źe polowanie i strzelanie
naytnilszą iest iego rozrywką. Polować w ogro
dzie Saskim nie można, bo zbyt mały, ale Król
całe dnie tam trawi, na strzelaniu do celu;iest
po lewey ręce ulica z kasztanów w którey zwy
kle te ćwiczenia odbywa; kamienna figura na
końcu iey będąca za cel mu służy.— Królowa,
ma bydź bardzo dobra, iak ci iuż donosiłam, ale
tak iest sprowa, źe nigdy nawet nie zagada do kobie'ty o którzy ludzie źle mówią. Sama też naylepszy przykład daie, bo i skromna i pobożna;
obok ogrodu Saskiego iest Kościoł Oyców Re
formatów, pokazywał nam Wuiaszek fórtkę wy
robioną w murze; Królowa wydeptała do niey
ścięszkę, bo tamtędy prawie codzień chodzi na
Mszą do tego Kościoła. A i innych nie zaniedbuie; do Pana Jezusa u Fary szczególne ma
mieć nabożeństwo. W tey samey stronie iak
Kościoł Reformatów, iest pałac Orzelskich. Nie
boszczyk Król kazał go 'postawić dla swoiey
kochanki. Stanął w sześciu miesiącach; dla wię-
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dniem zdobył. Po lewey stronie wielkiego Oł
tarza iest kaplica i w n iey cudowny Pan Jezus;
Xiężna naylepiey lubi w niey Mszy słuchać, i
m nie tam dziwnie miło s.ię riiodlić; iak tylko
mogę to z Ochmistrzynią idę do Fary na Mszę,
i w tey kaplicy mówię paćiferz za M atkę.—
Królestwa dziś niezawodnie się spodziewaią, ale
naypewniey źe ich nie zobaczę, bo iakby so
w y zwyczaynie po ńocy przyieźdźaią. Ja myślałam źe oni w Zamku Królewskim mieszkają,
a oni w Pałacu Saskim nazwanym, który bardzo
blisko iest naszego; staynie Królewskie na na
szą uliczkę wychodzą. Oyciec teraźnieyszego
Króla August II. ten pałac w ystaw ił, bo Kró
lowie Jakób Sobieski po śmierci Oyca zam knął
się w Z am ku, i niechciał go puścic; musiał więc
rad nie rad o innem myśleć mieszkaniu, i tak
polubił ten pałac , że późniey chociaż mógł był
przenieść się dó Zam ku, nayczęściey tam prze
mieszkiwał. Syn iego, dzisieyszy Król nasz,
toż samo ro b i, bo on w wielu rzeczach Oyca
naśladuje. Xiężna Pani która tak iest łaskawa,
źe chce ażeby iey Panny co .tylko iest cieka
wego w Warszawie widziały, pozwoliła nam iść
wczora zobaczyć ten Pałac, i ogród za nim bę
dący. Udało nam się nawet by dż w niektórych
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II.
P O W IE Ś C I.
TONĄCY.
„Cóź to za krzyk, iakaź to wrzawa?"mó
wił Floruś do Oyca, przechadzając się z nim
po ulicach Wrocławia, gdzie iadąc z wód dwa
dni bawili, co tu, l<udzi biegnie w iedną stro
nę!” — „Ku Odrze oni tak biegną, powiedział
Oyciec, wielkie nieszczęście stać się musiało.”—
„Idźmy ź i my!” -zawołał przelękniony Floruś,
i poszli spiesznym krokiem.— Ledwie przez
tłum niezmierny przecisnąć się mogli, ledwie
od kilkuset ludzi dowiedzieć się potrafili, źe
chłopiec czternasto le tn i, syn iedyny ubogiey
i słabowitey wdowy na którey wyżywienie za
rabiał, kąpiąc się w rzece przed chwilą, uto
nął. Widać go ieszcze było iak walczył z wo
dą, pokazywał się niekiedy na wierzchu, wołał
o ratunek, ale iuż coraz były częstsze i dłuż
sze zanurzenia się iego, a głos coraz słabszy.
Stoiąca nad brzegiem Matka, napełniała powie
trze krzykiem rospaczy, a usiłowania czterech
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kszego pośpiećha przy pochodniach go budo
w ano; ponieważ cały blachą pokryty, ieszcze
Częściey Błękitnym go zowią; było z niego do Sa
skiego pałacu przeyście podziemne, ale iuż się
zaw aliło.— Cóż mówisz, móia U rsźulku, czyż
na próżno w Warszawie siedzę; albożem ci nie
nakliciła huk rzeczy, które nie tylko w głowie
ale wpięcie nam nigdy nie postały. Dobrze to
iednak trochę świata prżewidzie'c; od tego czasu iak jestem przy dworze, a szcżególniey też
w W arszawie, prawdziwie dziwy* w moiey głowinie się dzieią'; zdaie mi się, że mi ktoś otwiera jakieś zamknięte dotąd kryiów ki, i tak
jestem iak gdybym się na nowo urodziła. Wuiaszek m pw i, że się to nazywa nabierać świa
tła i poloru; nie iestem przeto weselszą, owszem
daleko mniey się śmieię iak dawniey pókim głu
pszą była; ale bo też i trudno bydzś wesołą
kiedy M atka na cudzey łasce; a nawet kiedy
nifewiem iak się m iew a, bo iuż od pięciu nie
dziel nie miałam od niey wiadomości.
ciąg nastąpi.)
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Polak! Hrabia Polski! Wrzeozy samey Pola
kiem był cnotliwy młodzieniec, który na krzyk
tonącego nędzarza nie wahał się narazić pełne
go nadziei życia. Obtoczył go gmin ciekawy i
wdzięczny, i wysławiać go zaczął, ale on pro
sił żeby o wyratowanym miano staranie, a sam
zemknął zręcznie, i dostał się niewidziany do
pobliskiey gospody gdzie mieszkał. Po zwykle
w takich razach używanym ratunku, przyszedł
do siebie nieszczęśliwy; większą niemal pracę
zadała przytomnym Matka iego, w ciągłe wpa
dała mdłości, a gdy nareszcie odzyskała zmy
sły, radość iey przytłumił żal, iż poznać i podziękować Dobroczyńcy swemu nie mogła. —
Floruś i OyCiec iego tkliwi całey tey sceny
świadkowie, którzy w odważnym Młodzieńcu
poznali nie tylko Ziomka ale krewnego swego,
uspokoili ią mówiąc, żeby przyszła nazaiutrz
rano w to a w to mieysce, a tam Dobroczyńcę
swego zobaczy. Chcąc zaś choć ćokolwiek ićy
byt polepszyć, Oyciec Florusia dał iey obieca
ne za wyratowanie Syna dwadzieścia Talarów.
Zaniesionym został do skromnego swego mie
szkania, poszła za nim Matka drżąc cała od sła
bości, przestrachu i szczęścia; rozszedł się zwol
na tłum cały, został się tylko Floruś i Oyciec
Tom II. N er X.
*5
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temu, m ogły, żeby się za Synem w wodę nie
wrzuciła. W mnóstwie ciekawych i ubolewa
jących. nie było nikogo, któryby własne chciał
narazić życie na' wyrwanie z rąk śmierci dzie
cięcia ubóstwa. „O Boże! zawołał Floruś, czem uźem tak młody, czemuż pływać nie um iem !”
Kiedy Syn tak m ów ił, Oyciec dobywał wore
czka z kieszeni: „Dwadzieścia talarów, powie
dział donośnym głosem dam natychmiast tem u,
„ k tó ry tego nieszczęśliwego wyratuie!” Spoyrżeli się na niego, i na Woreczek Niemcy, i iede,n drugiego namawiał. Lecz w te m rozdwoił
się tłum iak gdyby mieysce komuś znakomite
mu zrobić chciano. „ Gdzie nieszczęśliwy! gdzie
nieszczęśliwy!” zawołał dorodny i pięknie ubrany Młodzieniec. Pokazuie mu go rąk tysią
ce , bo'w łaśnie dobył się znowu na chwilę na
wierzch wody. Młodzieniec zdeymuie suknie
i rzuca się w rzekę. Silny zdrowiem i młodo
ścią, silnieyszy ieszcze miłością bliźniego, wnet
dopływa do tracącego iuż zmysły chłopca, a
uchwyciwszy go mocną ręk ą, w przeciągu kil
ku minut wyciąga go na brzeg. Widząc to Ma
tk a, pada zemdlona, a lud zgromadzony woła:
Ein Pole, ein Pole, ein Polnische G ra ff\ Polak!
Po-
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ANEKDOTY PRAW DZIW E o DZIE
CIACH.

W C ZESN A

O DW AG A.

Matka małego Adasia mówiła raz przy nim
że umrze. „O nie! zawołał chłopczyna z zapa
łem , który iuź odważnego żołnierza zwiastował,
Mama nie u m rz e , bo ia śmierć zabiię!”

DOBRY

.G U S T

G U C IA .

Pięcioletni Gucio miał Mamę ładną i młodą,
a Babunię dosyć iuż starą; obiedwie kochał bar
dzo i one iego na wzaiem. Przypadły Babuni
urodziny; Gucio odmawiał swóy pacierz poran
ny i Piastunka mu powiedziała: „M ódl się że
by Bóg pobłogosławił Babuni i dał iey wszy
stko do b re, a módl się także i za M am ę, żeby
doczekała lat sędziwych, i była kiedyś tak sta
rą iak Babunia ! ”•— „O! co o to , to nie będę się
13*

—

186

—

iegoj ale i oni wnet poszli dopytywać się po domach, zaiezdnycli o szlachetnego rodaka? W dro
dze Floruś powiedział do Oyca: „O móy Ta
to! ia koniecznie muszę umieć pływ ać!”—„Kaźe
cię uczyć skoro do W arszawy wróciemy, od
powiedział mu Oyciec; iest tam właśnie nieda
w no założona Szkoła Pływania dla samych wpra
wdzie w oyskow ych, ale może uproszę sobie,
ażebyś i ty mógł się w nie'y ucżyć. Wreszcie
nie sposob żeby ktokolwiek zapatrując się na
dobrodzieystwo podobnego zakładu, dla cywilney młodzieży podobney nie utw orzył Szko
ły .” — „Bądź co bądź zawołał F lo ru ś, ia ko
niecznie muszę umieć pływ ać!” P rzyrzekł mu
święcie Oyciec że dopełni iego żądania. Tym
czasem po dosyć długiem szukaniu, znaleźli mie
szkanie odważnego Młodzieńca. Bronił się od ich
pochw ał, a gdy nazaiutrz dziękowała mu wdzię
czna M atka: ,, Niemasz za co, powiedział iey ,
aż nadto nagrodzonym iestem , bom pozyskał
wspom nienie, które na całe życie, uczucie szczę
ścia mi zostaw i! ”
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mocy moiey będzie! ” . Chćę tylko, opowiadając
wam prawdziwe zdarzenie, dowieść iak wiele do
brego ieden czyn miłosierny sprawie może, iak
iedna rozsądna iałmużna bywa częstokroć sprę
żyną naychlubnieyszego dzieła; wyrywa riędzy,
a ćo więcey występkom i zbrodni, iuź uledz maiące ofiary.
Kilkanaście lat temu, w czasie powszechnego
niedostatku, dobroczynny ieden Pan przecha
dzał się po publicznym ogfodzie. Już była pó
źna -wieczorna godzina, miał więc służącego z'
sotją, ale ten stał o podał. W tem obdarty nę
dzarz stawa przed nim, przykłada mu pistolet
do piersi i mówi; „Day mi pieniędzy, albo ci
życie o d b io rę .M ó w ią c te słowa drżał cały,
i widać po nim było, że niewprawny do podo
bnych napaści. „Zleś się udał, Odpowiedział mu
Pan, właśnie w tey chwili dwa złote mam tyl
ko przy sobie, te weź.”— Wziął ie chciwie nę
dzarz i poszedł.— „Ida nieznacznie za nim, po
wiedział ów Pan do służącego, uważay co zro
bi, gdzie póydzie?” Usłuchał ■służący, widział
iak złodziey przeszedłszy ulic kilka wstąpił do
sklepiku, kupił .chleba, a potem udał się do
nędznego dworku i wszedł po drabinie pod strych.
Tam słychać było pisk kilkorga dzieci; nędzarz
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m odlił, zawołał Gucio, ia daleko wolę Boga pro
sie, żeby Babunia była tak młodą iak Mama.”
—ra ra ^ ą i

IV.
W YJĄTKI SŁUŻĄCE DO UKSZTAŁCENIA
SERCA I STYLU.

O

D O B K O C Z Y N N O S C I.

Podobno o tey Cnocie naywięcey zwykli lu 
dzie i pisać i m ówić, podobno żadna, szczegól
nie też u nas, więcey niema wzorów; zdaie się
bydź konieczną potrzebą serca, i często czło
wiek mniey z innych względów szacowny, do
broczynność w duszy swoiey mieści, i chętnie
bliźnim pomoc i wsparcie niesie. Niemam więc
zamiaru kreśląc te słów kilka wlać w was dzie
ci m oie, gustu do dobroczynnością biada temu
z w as, k tó ry iuź nie iest tą miłością przeięty,
który w owych snach przyszłości, które tak czę
sto umysł młodociany zaymuią, nie mówi w so
bie: „O iak będę duży, będę świadczył, ile w
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i dzieci!” — Spełniła się wróżba dobroczynne

go człowieka, iedną iałmuźną całą uszczęśliwił
rodzinę. ,

S Y N O N IM Y .
P R O ST O T A , PR O STA C TW O .

Podobne w brzmieniu dwa te wyrazy w zna
czeniu swoiem zupełnie są odmienne; iuż pół
tora wieku temu, odznaczył ich różnicę Fredro,
kiedy w wybornych Przysłowiach swoich napi
sał: „Bądź proskym, nie bądź prostakiem.„ Ale
my pomimo te'y iego przestrogi, mięszamy ie
często z sobą, i ieden w mieyscu drugiego kła
dziemy.
Prostota iest przymiotem, 'prostactwo
dą; prostota obeymuie iednakowo zewnętrzne,
go i wewnętrznego człowieka, prostactwo wię.
Cey powierzchowności się tycze.
Nic milszego nad prostotę, własność dziecię,
cia i niewinności, towarzyszka nieoddzielna szcze.
rości, skromności i dobroci, ułożeniu, czynom,
mowie, pismom, niepoięty wdzięk badaie; nic
przykrzeyszego od prostactwa, cecha złego wy
chowania szpeci piękność, i cnotę samą.
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cisnął na ziemię chleb kupiony i powiedział
z boleścią: „ Jedzcie, iedzcie, nasyćcie się choć
ra z , oto chleb któ ry drogo Oyca waszego kosztuie..
Po tych słowach obiły się razem o uszy Służącego łkania kobiety i krzyk radosny
dziatek; wskroś przeięty, odszedł, wrócił do
Pana i opowiedział mu wszystko.
Ten wstał
nazaiutrz przed świtem1, i kazał się do tego dwor
ku zaprowadzić. Przededrzwiami stróż zamia
tał ulicę: „Kto tu mieszka pod strychem ?” spy
tał go się. „Biedny Szewc, odpowiedział Stróż,
dohry człowiek ale bardzo ubogi; arna żonę i
sześcioro dzieci!” Pan poszedł na górę. SłysząG kogoś idącego, Szewc drzymiący ieszcze
na barłogu, zerwał się, i poznał od razu tego,
którego wczora napastował w ogrodzie. Rzit-cił m u się do nóg, błagało przebaczenie, zakli
nał, żeby, go do prochowni nie wzięto. „CiGho
b ąd ź, cicho, odpowiedział mu Mąż dobroczyn
ny, nie w tym celu ia tu przyszedłem. Chcę
cię tylko ostrzedz póki czas ieszcze, że źle się
bierzesz do chleba, bo naywiększa nędza-zbro
dni nie usprawiedliwia; ale ponieważ widzę źes
do niey ieszcze nie nawykł, daię ci sto złotych,
kup skór i czego do twego rzemiosła potrzeba,
pracuy, a zobaczysz, że wyżywisz uczciwie i żonę
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raz ogólny noblesse wszystko matłomaczyć. Znać
źe mniey od nas w tey mierze wybredni Fran
cuzi, nie tak czuli tych wyrazów różnicę.—
Każdemu wiadomo, źe w bardzo dawnych
czasach iuż było szlachectwo, czyli przywiley
pewnych ludzi, którzy bądź zasługami, bądź
możnością wzięli przewagę i osobną klassę zło
żyli; ale dawniey ieszcze była szlachetność, bo
tę cnota w świat wprowadziła. .
Kto ma herb przy nazwisku, ma szlache
ctwo, kto ma piękną duszę, szlachetność posiada,
Wieśniaków i mieszczan uciemiężać, nie pła
cić podatków, garnąć łaski dworu, te były da
wniey w Polsce rodu szlacheckiego, swobody; nie
dopuścić Się podłości, dobrodzieystwy płacić u*
razy, to będzie zawsze duszy szlachetney przy
wilejem,
Szlachectwo ięst więc darem przypadku i lo
su, szlachetność owocem cnoty; masz*li pierwsze^
nie chełp się, ale staray się; tern pilniey o dru
gie', bo zdaie się, że, ród szlachecki koniecznie
szlachetnego spospbu myślenia wymaga.
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Prostota każdemu wiekowi, nawiększey go
dności przystoi, wszystkich wabi> zniewala, przyw ięzuie; prostactwo nikomu nie iest do twarzy,
wszystkich razi j- odstręcza, odpycha.
W ymów otwarcie lecz delikatnie przyiacieloWi uchybienie iakie, wyda się serca twoiego
prostota-, wyrzucay mu go obraźaiącemi słowy,
będzie to prostactwem.
W piśm ie, w mowie, nie wyszukanych, ale
szlachetnych uźyway wyrazów , tłomacz się iasno bez przysady, a twóy sposób pisania i mó
wienia będzie prosty.-, mieść gminne, nieprzystoyne wyrażenia, a będziesz pisał i mówił iak
prostak.
Niech twóy ubiór będzie schludny, gusto
w ny, zgadzaiący się z maiątkiem tw oim , a na
zw ą go ubiorem prostym-, nieporządną i nie
przyzw oitą odzieżą wydasz prostaka.

SZLACHECTW O, SZLACHETNOŚĆ.

Bogactwo ięzyka i serca Oyców naszych dziel
nie w tych dwóch wyrazach się, wydaie, i po
dobnie chlubnego zabytku nie może nam sta
wić ów uwielbiany ięzyk francuzki. W nim wy-
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przeznaczeniem ich na świecie, i nad tem, czem
chcielibyśmy żeby one były? Odkryliśmy z ła
twością, że iako większa połowa kobiet starańniey chowanych, tak i córki nasze przeznaczone
są do uczciwey mierności, i źebyśmy radzi usposohić ie na prawdziwe Chrześcianki, na roz
sądnie światłe niewiasty, na dobre Polki i go
spodynie; a w tenczas, mówiliśmy sobie, czy
póydą bogato za mąż, czy ubogo, czy się cokol
wiek nad stan nasz wyniesą lub żniźą, zawsze uźyteczne i szczęśliwe będą.—Nie wątpię, że wszy
stkich niemal Rodziców, takież są same wzglę
dem ich Córek widoki, ale nie wszystkie Matki
postępuią sobie w tey mierze iak Ty, Siostro, albo
te na które ia się zapatrywać lubię, i z przykładu,
których wszystkie myśli moie o wychowaniu
czerpam. Dla przekonania cię o tey prawdzie,
niech dziś zważę zTobą iak żle naprzyklad wiele
Matek się bierze do wychowania na dobre gospo
dynie córek swoich.— Pod nazwiskiem dobrey
Gospodyni, rozumie każdy kobietę biegłą wę
wszelkich zatrudnieniach i robotach ręcznych,
rozgarnioną, umieiącą dać sobie w sprawach co
dziennych radę, kierować słuźącemi, zawiady
wać dobrze domem choćby naywiększym, utrzy
mać w nim rząd i porządek, słowem iednem,
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W IA D O M O Ś C I
MOGĄCE BYDŹ MATKOM PRZYDATNE.

LISTY M ATKI O W YCHOWANIU CÓREK
SWOICH.
LIST DZIESIĄTY.

W iednym z Listów moich

do Ciehie, kóchana
Siostro, użyłam przystosowania które mi od tey
chwili często na myśl przychodzi, i w wielu
mnie rzeczach prowadzi i oświeca. Przyrów na
łam M atkę Wychowującą dziecię do M alarza,
któ ry na'gładkiem i czystem płótnie, obraz wy
stawiać zamierza. Coraz Więcey się przekony
wam i po sobie i po drugich, ialc wielkiey iest
wagi początek tey pracy naszey, i iak wielu ko
biet chybione iest wychow anie,, jedynie z tey
przyczyny, źe ten który pierwsze kryślił rysy,
o dalszem dziele bynaymniey nie myślał. Kie
dy ieszcze córki moie w pieluchach były, iuź
wraz z ich Oycetn zastanawiałam się bardzo nad
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w każdym iey dniu konieczne i pierwszó będą
trzymać mieysce, drugim odda jedynie pozo
stałe chwile; dla czegóż więc teraz od rana do
wieczora nad xiąźką siedzieć iey każą? cze
muż obcą iest zupełnie temu co się w domu
dzieie, czemuż Matka żeby iey na chwilę od
nauki nie oderwać, posłużyć, . wyręczyć się
nią nie śmie?, czemuż z graniem na klawikorcie, z tańcami, z rysunkiem, z śpiewaniem,
popisuie się przed wszystkiemi, a z robotą,
z przyrządzonym przysmaczkiem nigdy ? Po
wiedz że m i, kochana Siostro, iakim cudem
tak chowana dziewczyna ma wzróść w prze
konaniu, że biegłość w gospodarstwie więcey
waży w kobiecie od biegłości w naukach, że
igła pierwsze mieć mieysce powinna przed pió
rem i pędzlem? Czyż niewierny, że wszystko
w dziecięciu od pierwszych wrażeń zależy?
A wreszcie chociażby ią póżniey rozsądek lub
potrzeba o tych prawdach przekonały, iakimźe sposobem polubi te zatrudnienia tak płci
naszey konieczne i właściwe, iakimźe sposobem
przeznaczenia swego gminnem, siebie nieszczę
śliwą nie nazwie? — Przy dzisieyszych coraz
cięższych czasach, przy wzrastaiącem prawdziwem świetle niewiast, wiem że wiele iest ta-
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kobietę uźyw aiącąiak naylepiey,nayprzyiemniey
a przytenr nayosZcżędnięy dochodów, które Mąź
staraniem śwoiem lub pracą zbiera, i na ten
koniec do rąk iey oddaie. Bo we wszystkich
rodzinach tak wielkich ialc m ałych,' gdzie rze
czy idą według prawdziwego porządku, Męża
iest sprawą mys'leć, żeby było czem zaspokoić
potrzeby domowe* dnia każdego, żony zaś do
pilnow ać, Żeby te potrzeby iak się należy by
ły Załatwione. Tak czyniąc, prawdziwie podaią sobie na wzaieni ręk ę , żona- pomocą staie się
m ęża, starania się dzielą, i nie łatwoby wyrzec
którego z nich powinności są mozolnieysze i użytecznieysze?— Ale żeby kobieta dopełnić do
brze mogła tey części powołania sw ego, iakźe
iey wiele wprawy i biegłości mieć należy ? a
iakźe mało w wychowaniu dziewcząt w kraiu
naszym staramy się o zabezpieczenie im tych przy
miotów, lubo poźniey każdy się dziwi i ntyskuie,
że mało która Polka dobrą iest Gospodynią. —
W dalszćm naprzykład życiu tey dziewćzynki,
M ‘ą ź i wszyscy będą więcey od niey żądać wiado
mości gospodarskich, iak historycznych, będzie
mdsiała więcey nierównie czaśu poświęcać szy
c h t, doglądaniu służących, zarządzaniu domem,
ni^łi muzyce i rysunkom ; tamte zatrudnienia
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stym roku oddam każdey z nich ióy gardero
bę, i każda sługą swoią będzie. Nie obarczo
ne naukami wystarczy nam czasu, im do zadosyć uczynienia tey pracy, mnie do ich do
pilnowania. Nim która z nich póydzie za mąż,
rok przynaymniey albo dwa lata będzie na
czele całego domu, zupełnie mieysce moie zastępuiąc. Już teraz wiedzą, że podarki ich ro
boty są nam naymilsze; iuź teraz przykładem
i słowami wpaiam w nie i Wpaiać nie przesta
nę, że gospodarstwo pierwszą iest powinnością
kobiety, i zupełnie nieodzowną. Gdy więc po
szedłszy za mąż więcey ieszcze w tey pracy
ćwiczyć się będą musiały, ani im się to przykrem ani dziwnem wyda; z równą powolno
ścią z iaką mąż ich będzie nad papierami sie
dział, lub inne męzkie powołanie pełnił, one
krzątać się koło domu będą; wolne tylko od
gospodarstwa chwile, nauce, talentom poświęcą,
a wesołe i szczęśliwe, nie przyidzie im nawet
na myśl, żeby inaczey bydż mogło.
( D a ls z y ciąg n a stą p ij
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kich, które chcą koniecznie dobrem! bydz' Go
spodyniam i; te niewiasty godne-są pochwały,
ale oraz i lito ści; bo niewłożone z dzieciństwa
do tych sta ra ń , zbałamucone że tak powiem
powabnieyszem zatrudnieniem , trudnią się go
spodarstwem iedynie przez cnotę, a niewprawne, często przy tey pracy na zdrowiu szkoduią, rady sobie dać nie m ogą, i prawdziwych
ofiar maią postać. — Ja niechcę, żeby córki moie powinności kobiety pełniąc, myślały źe akt
heroiczny czynią, niechcę żeby im nawet po
stała kiedy myśl w głowie, źe może bydź oliarą zabawną xiąźkę, piękną sonatę lub rysu
nek dla starań gospodarskich porzucić. Dla
tego nie tylko teraz ale do końca ich edukacyi zawsze więcey robotą ręczną, porządkiem
domowym, wyręczaniam mnie w gospodarstwie
niśli nauką zaięte będą/ biegłość w tych za
trudnieniach więcey od biegłości w talentach
chwalić i nagradzać zamyślam. Skoro tylko
cokolwiek starsze będ ą, oddam im iakąś część
gospodarstwa w dozór, a ścisłego starań poruczonych dopełnienia, więcey nierównie doglą
dać będę, iak wypisów i tłomaczeń. Już teraz
obiedwie wiele sobie rzeczy same robią i szyią , bardzo mało usługi potrzebują; w trzy na-
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Drzewo znacznie się rozrosło, a iabłka piękne
i duże z daleka się czerwieniły! Rozgniewany i
zazdrością zdięty pobiegł z żalem do Oyca:
„Tato! zaw ołał, iak mogłeś dać memu bratu
„takie śliczne i rodzayne drzewo, a mnie brzyd„kie i niepłodne?” — „Jednakowo was udaro„w ałem , odpowiedział Oyciec, ale twóy brat
„utrzymał i polepszył dar móy staraniem, a tyś
„go zniweczył niedbalstwem. Jaka praca, taki
„?ysk.” — Ileż to razy podobne w życiu trafiaią się zdarzenia; Rodzice dadzą dzieciom jedna
kie wychowanie, iednaki maiątek, a dzieci nie
jednakowy użytek z tych darów' czynią. Lecz
czyiaź w tern wina?
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D W IE

J A B Ł O N IE .

.PRZYPOWIEŚĆ.
Jeden Ogrodnik miał dwóch synów, rok tyl
ko m ię d z y niem i było różnicy. W Maiu da
row ał obudwóm po śłicznem drzewie Jabłoni.
Jednego wzrostu, iednego gatunku, iedney czerstwości były oba te drzewa, i oba okryte za
rów no kwiatem. „Synowie moi! rzekł do nich,
„daię wam piękne i iednakowe dary, od was
„zaleźyc będzie piękność ich w iednakowym
„utrzym ać stanie, ale ostrzegam, że bez pracy
„ i starania tu się nie obeydzie,” Starszy uważ
ny i pilny, szczęśliwy z podarku O yca, umiał
się z nim obchodzić. Obrał drzewo z liszek,
przyw iązał go do pala, skopał w koło ziemię
żeby wilgoć łatwiey do korzeni dochodziła,
słowem prawdziwym b y ł opiekunem iego. —
M łodszy zaś płochy i niedbały, zapomniał zu
pełnie o swoiey iabłoni, i dopiero w Paździer
niku gdy się w całym ogrodzie do zbierania owoców wzięto, przypomniał ią sobie. Pobiegł
do drzew a, ale ani iednego iabłka nie zastał;
liszki część owocu ieszcze w zawiązkach ziadły,
resztę wiatr strącił. Zasmucony, poszedł obeyrzeć iabłon b rata, i zdumiał na iey w idok.—•
Drze-
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Drzewo znacznie się rozrosło, a iabłka piękne
i duże z daleka się czerwieniły! Rozgniewany i
zazdrością zdięty pobiegł z żalem do Oyca:
„Tato! zawołał, iak mogłeś dać memu bratu
„takie śliczne i rodzayne drzewo, a mnie brzyd„kie i niepłodne?” — „Jednakowo was udaro„wałem, odpowiedział Oyciec, ale twóy brat
„utrzymał i polepszył dar móy staraniem, a tyś
„go zniweczył niedbalstwem. Jaka praca, taki
„Zysk.” — Ileż to razy podobne w życiu trafiaią się zdarzenia; Rodzice dadzą dzieciom iedna*
kie wychowanie, iednaki majątek, a dzieci nie
jednakowy użytek z tych darów czynią. Lecz
czyiaź w tem wina?
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